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บทคัดย่อ 
บทความนี้นําเสนอระบบควบคุมการทํางานเครือข่ายไร้สายขนาดย่อม

สําหรับการให้บริการแบบเคลื่อนที่ในพื้นที่ที่ผู้ใช้งานหนาแน่น ที่ช่วยใน

การแก้ไขปัญหาการขยายตวัของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายที่

กําลงัได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบนั โดยได้รับการออกแบบและ

พัฒนา ระบบจัดการควบคุมการทํางานและตรวจสอบสถานะของ

อุปกรณ์ เพือ่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานในพืน้ที่ที่มีการร้องขอ

การเชื่อมต่ออย่างหนาแน่น รวมไปถึงความสะดวกในการติดตัง้และ

เคลือ่นยา้ยเพือ่ใหผู้ดู้แลระบบสามารถจดัการกบัระบบไดง่้ายข้ึน อปุกรณ์

ที่ใช้ประกอบในระบบมีราคาย่อมเยา โดยประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่

กระจายสญัญาณคือเคร่ืองแอคเซสพอยต์ และเคร่ืองแม่ข่ายทีใ่ช้ในการ

ดูแลระบบทัง้หมด 

ความสามารถของระบบจากทดลองพบว่า เมื่อเพ่ิมจํานวนเคร่ืองแอค

เซสพอยต์ในระบบ แม้ค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ในการตอบสนองในจดัการ

ข้อมูลการตัง้ค่าพร้อมกันผ่านทางระบบจะมากข้ึน แต่จะมีค่าน้อยกว่า

ผลรวมจากการจดัการข้อมูลการตัง้ค่าแบบทีละเคร่ือง ๆ อีกทัง้ค่าเวลา

เฉลี่ยในการร้องขอหมายเลขไอพีแอดเดรสจะน้อยลง และ แบนด์วิธรวม

ของระบบจะมีค่ามากข้ึนดว้ย 

Abstract 
This paper presents the Junior Wireless Controller for Mobile 
Hotspots in Dense Area Networks, which aims to solve the rapid 
expansion of wireless networks nowadays. The manageable 
control and monitoring system of devices are specifically 
designed and developed to handle a large amount of user 
requests. Moreover, installation and relocation of supporting 
devices are easy for administrators. This system consists of low-
cost access points and a server. 

Experimental results show that when the number of access 
points increases, the average response time for configuration file 
modification via this system also increases but still faster than 
configuring each of them manually. Furthermore, average IP 
address request time is shorter and more bandwidth is available 
for users. 
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1. บทนํา 

ความต้องการในการใช้งานอินเตอร์เน็ตกําลงัได้รับความนิยม

จากหลายภาคส่วนอย่างมากในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้

บริการตามร้านอินเตอร์เน็ต ท่ีพกัอาศยั หรือการใช้เครือข่ายไร้

สายตามสถานท่ีต่าง ๆ เน่ืองจากอินเตอร์เน็ตถือเป็นส่ืออย่าง

หนึ่งท่ีทําให้เราสามารถติดต่อกับผู้ อ่ืน และสามารถค้นหา

ข้อมลูต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเหตนีุเ้องจึงส่งผลให้องค์กร 

บริษัท ภาคเอกชน ภาครัฐฯ หรือภาคครัวเรือน ต่างเปล่ียนมา

ใช้เทคโนโลยีไร้สายท่ีเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกท่ีกําลังได้รับความ

นิยมในขณะนีก้ันมากขึน้ เ น่ืองจากความสะดวกในการ

เช่ือมต่อ และสามารถเช่ือมต่อได้จากอปุกรณ์หลายชนิด อาทิ

เช่น คอมพิวเตอร์แลป็ทอ็ป แทบ็เลต หรือสมาร์ทโฟน 

2. ที่มาและแรงจูงใจของปัญหา 

ในปัจจุบัน ปัญหาท่ีเกิดขึน้มาจากความนิยมในการใช้งาน

เครือข่ายไร้สายท่ีกําลงัได้รับความนิยมอย่างมากนีคื้อ การท่ียงั

ไมส่ามารถให้บริการได้ครอบคลมุทกุพืน้ท่ี หรือในบางระบบยงั

ไม่มีประสิทธิภาพพอท่ีจะรองรับอุปกรณ์ท่ีนํามาเช่ือมต่อกับ

เครือข่ายในปริมาณมากได้ ตัวอย่างเช่น ในสถานท่ีเปิดโล่ง

ขนาดใหญ่ มีการจดัการประชมุ สมัมนาตามสถานท่ีต่าง ๆ ซึ่ง

อาจมีการปรับเปล่ียนรูปแบบได้ตลอดเวลา ซึ่งในสถานการณ์

เช่นนี ้ถ้าระบบเครือข่ายไร้สายไม่มีความเสถียรเพียงพอแล้ว 

จะทําให้เกิดปัญหาระบบเครือข่ายช้า หรือไม่สามารถเช่ือมต่อ

เพ่ือขอใช้บริการได้ 



สิ่งท่ีเกิดขึน้ตามมาคือ การขยายตัวของเครือข่ายไร้สาย 

ส่งผลให้การจดัการควบคุมดูแลรักษาเกิดความยุ่งยากขึน้ ซึ่ง

โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ ใช้งานอินเตอร์เน็ตจะไม่สามารถจัดสรร

หรือดูแลควบคุมให้อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือต่าง ๆ ทํางานได้

อย่างมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร เน่ืองจากขาดทกัษะความรู้และ

ความเข้าใจในระบบหรือในปัญหาเชิงเทคนิคท่ีเกิดขึน้ รวมถึง

การเพิ่มขึน้ของจํานวนเคร่ืองแอคเซสพอยต์ภายในระบบ

เพ่ือให้เพียงพอต่อการรองรับการใช้งานทัง้หมดท่ีจะเกิดขึน้ จึง

จําเป็นต้องมีอปุกรณ์ท่ีใช้ในการควบคมุระบบ ซึ่งในปัจจบุนัได้

มีบริษัทรายใหญ่หลายค่ายได้พัฒนาสิ่งท่ีนํามาใช้ในการ

ช่วยเหลือจดัการกบัอปุกรณ์ท่ีมีประสทิธิภาพแตร่าคาสงูมาก 

การจดัการระบบควบคมุการทํางานเครือข่ายไร้สายขนาด

ย่อมและให้บริการเคลื่อนที่ในพื้นที่ที่ผู้ใช้งานหนาแน่น จึงถูก

พัฒนาขึน้เพ่ือช่วยในการจัดสรร และจัดการการทํางานของ

ระบบให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ วาง

ระบบสามารถติดตัง้หรือตัง้ค่าต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก ราคา

โดยรวมของระบบ ย่อมเยากว่าการใช้อุปกรณ์ควบคุมท่ีมี

จําหน่ายอยู่ในปัจจุบนั อีกทัง้ยังสามารถนําไปติดตัง้ได้อย่าง

รวดเร็ว สะดวกต่อการเคล่ือนย้าย และสามารถติดตัง้ได้ทัง้ใน

ระบบชัว่คราวและระบบถาวร พร้อมกับสามารถให้บริการกับ

อปุกรณ์ท่ีนํามาเช่ือมตอ่จํานวนมากได้ 

3. งานและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

แลนไร้สาย [1] (Wireless LAN) คือเทคโนโลยีท่ีเช่ือมอปุกรณ์

เข้าด้วยกนัแบบไร้สาย โดยมีเคร่ืองแอคเซสพอยต์เป็นทางผ่าน

ในการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และเป็นเทคโนโลยีส่ือสาร

เครือข่ายคอมพิวเตอร์มาตรฐาน IEEE802.11 ท่ีรองรับการ

เช่ือมโยงอปุกรณ์ท่ีอยู่ภายในขอบเขตของสญัญาณเข้าด้วยกนั 

ซึง่มีด้วยกนัหลายมาตรฐานเช่น IEEE802.11 a, b, g หรือ n 

เป็นต้น ซึ่งในประเทศไทยคล่ืนความถ่ีเสรีท่ีทุกคนสามารถ

ติดตัง้และใช้งานได้โดยไม่ต้องขอใบอนญุาตคือคล่ืนความถ่ีท่ี

ยา่น 2.4 และ 5 GHz 

OpenWRT [5] คือโอเพนซอร์สเฟิร์มแวร์ (Open Source 

Firmware) ลินกุซ์สําหรับอุปกรณ์สมองกลฝังตวัเช่น เคร่ือง

แอคเซสพอยต์ เป็นต้น ซึง่เฟิร์มแวร์นีส้ามารถนํามาพฒันาเพ่ือ

ปรับเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน หรือปรับแต่งให้สามารถ

ประยุกต์ในรูปแบบท่ีต้องการได้ โดยการคําสั่งผ่านทางเว็บ

อินเตอร์เฟส หรือคอมมานไลน์ 

การพัฒนาท่ีเคร่ืองแม่ข่ายจะต้องมีการติดต่อกับเคร่ือง

แอคเซสพอยต์ สามารถทําได้โดยใช้งาน LuCI JSON-RPC 

API [4] ซึ่งจะใช้การเข้าและถอดรหสัข้อมลูด้วย JSON [3] 

โดยสง่ HTTP Request ไปยงัอปุกรณ์ เพ่ือสร้าง เข้าถึง แก้ไข 

หรือลบข้อมลูตา่งๆท่ีเก็บไว้อยูภ่ายในเคร่ือง 

เรเดียส [6] (Remote Authentication Dial In User 

Service : RADIUS) เป็นโพรโทคอลท่ีใช้ในการจดัการด้าน

ความปลอดภัยระหว่างผู้ ใช้บริการ และเคร่ืองแม่ข่าย ซึ่ง

สามารถใช้ในการยืนยนัตวัผู้ ใช้ การให้สิทธิแก่ผู้ ใช้ และจดัการ

บญัชีผู้ใช้ได้ โดยมีเรเดียสเซิร์ฟเวอร์เป็นท่ีเก็บฐานข้อมลูกลาง 

Cisco Wireless Controller [2] คืออปุกรณ์ท่ีใช้ในการ

ควบคมุเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย ท่ีได้มีการผลิตขึน้ภายใต้

เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทซิสโก้ ซีสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่ง

ให้บริการตัง้ค่าการทํางานของระบบผ่านทางเว็บอินเตอร์เฟส 

อาทิเช่น การสร้างกลุ่มของเคร่ืองแอคเซสพอยต์และกําหนด 

WLAN ให้กับแต่ละกลุ่ม เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์ชนิดนีร้วมกับ

คา่ลขิสทิธ์ิตา่งๆท่ีต้องเสียจะมีราคาคา่ใช้จ่ายท่ีสงูมาก 

4. รายละเอียดการพัฒนา 

โครงการนีถ้กูพฒันาขึน้มาให้เป็นระบบควบคมุการทํางานของ

เครือข่ายไร้สายขนาดย่อม พร้อมยงัสามารถรองรับการใช้งาน

จากการต่อเช่ือมของอุปกรณ์ไร้สายจํานวนมากได้ในพืน้ท่ี 

หนึ่ง ๆ โดยสามารถทําการตัง้ค่าข้อมลูและการทํางานต่าง ๆ

ให้กับเคร่ืองแอคเซสพอยต์ท่ีเป็นสมาชิกของระบบเพ่ือให้

อุปกรณ์เหล่านัน้สามารถใช้งานเครือข่ายไร้สายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ จะมุ่งเน้นในความสะดวกต่อการติดตัง้ระบบ ทัง้

ยังสามารถเคล่ือนย้ายอุปกรณ์เคร่ืองมือต่าง ๆ ได้อย่าง

ง่ายดายและรวดเร็ว ราคาของเคร่ืองมือโดยรวมมีราคายอ่มเยา 

4.1 ภาพรวมของระบบ 

เคร่ืองแม่ข่ายทําหน้าท่ีเป็นศนูย์กลางในการควบคมุเคร่ืองแอค

เซสพอยต์ท่ีต่ออยู่กบัระบบ และเป็นส่ือกลางในการให้อปุกรณ์

ท่ีเช่ือมต่อกบัเคร่ืองแอคเซสพอยต์สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต

ผา่นทางเครือข่ายไร้สายได้ โดยมีภาพรวมของระบบดงัรูปท่ี 1 



รูปที่ 1 ภาพรวมของระบบแบบช่ัวคราว 

 

4.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ 

ระบบทัง้หมดของโครงการประกอบไปด้วย 3 ส่วน ดงัรูปท่ี 2

ได้แก่ เคร่ืองแมข่่าย สวิตซ์ และเคร่ืองแอคเซสพอยต์ ซึง่ระบบนี ้

จะมีสว่นท่ีทําการโปรแกรมเพ่ือพฒันา 2 สว่นด้วยกนั ดงันี ้

4.2.1 ส่วนจดัการและควบคมุทีเ่คร่ืองแม่ข่าย 

ทําหน้าท่ีในการให้บริการการตัง้ค่าข้อมลูผ่านเว็บอินเตอร์เฟส

เพ่ือแก้ไขการทํางานของเคร่ืองแอคเซสพอยต์ และยืนยนัตวัตน

ของผู้ ท่ีใช้บริการของระบบผ่านทางการเช่ือมต่ออปุกรณ์ไร้สาย

มายงัเครือข่ายโดยการป้อนช่ือและรหสัผู้ ใช้งานให้ถกูต้อง เป็น

ต้น โดยจะมีการติดต่อกับเคร่ืองแอคเซสพอยต์ผ่านทาง      

ไลบราร่ี JSON-RPC ซึ่งเคร่ืองแม่ข่ายนีไ้ด้รับการติดตัง้

ระบบปฏิบติัการลนิกุซ์ Ubuntu เวอร์ชัน่ 12.04 

4.2.2 ส่วนแอคเซสพอยต์ 

เคร่ืองแอคเซสพอยต์ท่ีนํามาใช้ในการพฒันาจะต้องมีพืน้ฐาน

เป็นระบบปฏิบัติลินุกซ์ พร้อมกับทําการติดตัง้ เฟิ ร์มแวร์ 

OpenWRT  เวอร์ชัน่ Attitude Adjustment (r33603), ไลบราร่ี 

JSON-RPC และไลบราร่ีอ่ืน ๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง เพ่ือให้

โปรแกรมท่ีถกูพฒันาอยู่บนเคร่ืองแม่ข่ายสามารถสร้าง เข้าถึง 

แก้ไข หรือลบข้อมลูตา่ง ๆ ท่ีถกูเก็บไว้อยูภ่ายในเคร่ืองได้ 

รูปที่ 2 โครงสร้างและหลักการทาํงานของระบบ 



4.3 ข้อจาํกัดของระบบ 

• เคร่ืองแม่ข่ายท่ีใช้ในการพัฒนาระบบจะต้องได้รับการ

ติดตัง้ระบบปฏิบติัการลนิกุซ์ Ubuntu เวอร์ชัน่ 12.04 

• เคร่ืองแอคเซสพอยต์ท่ีใช้ในการพัฒนาระบบจะต้อง

รองรับและได้รับการติดตัง้เฟิร์มแวร์ OpenWRT เวอร์ชัน่ 

Attitude Adjustment (r33603) 

5. การทดสอบการใช้งาน 

การทดสอบการพฒันาระบบควบคมุเครือข่ายไร้สายขนาดย่อม

และให้บริการเคล่ือนท่ีในพืน้ท่ี ท่ีผู้ ใช้งานหนาแน่นนี ้เพ่ือ

ตรวจสอบการทํางานและวดัประสทิธิภาพ 

5.1 สภาพแวดล้อมในการทดสอบ 

ระบบควบคมุเครือข่ายไร้สายขนาดย่อมและให้บริการเคล่ือนท่ี

ในพืน้ท่ี ท่ีผู้ ใ ช้งานหนาแน่นถูกติดตัง้ไว้ ท่ีอาคารภาควิชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ ชัน้ 7 เพ่ือเป็นการทดสอบการทํางาน โดยได้ทํา

การติดตัง้เคร่ืองแม่ข่ายท่ีได้รับการติดตัง้ระบบปฏิบัติการณ์ 

Ubuntu รุ่น 12.04 จํานวน 1 เคร่ือง ประกอบด้วยอินเตอร์เฟส

ท่ีสามารถต่อเ ช่ือมกับเครือข่ายมีสายภายนอกได้หนึ่ ง

อินเตอร์เฟส และอินเตอร์เฟสท่ีใช้ตอ่เช่ือมกบัสวิตซ์ท่ีอยู่ภายใน

ระบบ โดยเค ร่ืองสวิตซ์จะมีการต่อเ ช่ือมกับเคร่ืองแอค

เซสพอยต์ท่ีได้รับการติดตัง้เฟิร์มแวร์ OpenWRT รุ่น Attitude 

Adjustment (r33603) ท่ีอยู่ในระบบทัง้หมด จํานวน 4 เคร่ือง 

ดงัรูปท่ี 3 โดยการทดลองจะแบ่งออกเป็น (1) การทดสอบ

ระบบควบคุมเครือข่ายไร้สายขนาดย่อม โดยการศึกษาจาก

เวลาท่ีใช้ในการตอบสนองต่อการสั่งงานของระบบ และ (2) 

การทดสอบระบบให้บริการเครือข่ายไร้สายเคล่ือนท่ีในพืน้ท่ีท่ี

ผู้ ใช้งานหนาแน่น ซึ่งจะแบ่งการศกึษาออกเป็น 2 รูปแบบ คือ

การศึกษาจากเวลาท่ีใช้ในการตอบสนอง และการศึกษาจาก

แบนด์วิธท่ีอุปกรณ์ของผู้ ใช้งานจะได้รับเม่ือมีการต่อเช่ือมกับ

ระบบ 

5.2 ผลการทดสอบและการวจิารณ์ผล 

5.2.1 ผลการทดสอบระบบควบคมุเครือข่ายไร้สายขนาดย่อม 

ทดลองหาค่าเฉล่ียของเวลาท่ีใช้ในการตอบสนองของระบบ

โดยบันทึกเวลาตัง้แต่ท่ีเร่ิมสั่งคําสั่ง อาทิเช่น การสั่งให้สร้าง 

แก้ไข หรือลบข้อมลูของ WLAN อินเตอร์เฟส จนกระทัง่การ

ทํางานเสร็จสิน้สมบรูณ์ โดย WLAN อินเตอร์เฟส จะสามารถ

ตัง้ค่าให้รองรับการทํางานได้ 3 รูปแบบ คือรองรับเฉพาะย่าน

ความถ่ี 2.4 GHz, เฉพาะ 5. 0 GHz หรือ ทัง้สองยา่นพร้อมกนั 

 

 

 

รูปที่ 3 ภาพอุปกรณ์ระบบแบบช่ัวคราว 



เม่ือทําการทดลองโดยบนัทกึเวลาตอบสนองตัง้แต่เร่ิมคําสัง่ให้

มีการสร้าง WLAN อินเตอร์เฟส ในย่าน 5.0 GHz และตาม

ด้วยคําสัง่เดียวกนัเพ่ือสร้าง WLAN อินเตอร์เฟสในย่าน 2.4 

GHz จะพบว่าเวลารวมเฉล่ียท่ีสามารถบันทึกได้ จะมีค่า

มากกว่าผลจากการทดลองท่ีสัง่ให้สร้าง WLAN อินเตอร์เฟส ท่ี

รองรับทัง้สองย่านพร้อมกัน และผลลพัธ์ท่ีได้จากการทดลอง

ผ่านคําสัง่แก้ไข และลบข้อมลู WLAN อินเตอร์เฟส ก็ได้ใน

ลกัษณะเดียวกนันีเ้อง จึงกล่าวได้ว่า การจัดการข้อมลูการตัง้

ค่า WLAN อินเตอร์เฟสให้สามารถรองรับการทํางานในย่าน

ความถ่ีทัง้สองย่านผ่านทางระบบจะมีเวลาตอบสนองท่ีเร็วกว่า

ดงัรูปท่ี 4 

รูปที่ 4 กราฟแสดงค่าเฉล่ียเวลาที่ใช้ตัง้ค่า WLAN 

อนิเตอร์เฟส 

 

5.2.2 ผลการทดสอบระบบใหบ้ริการเครือข่ายไร้สายเคลือ่นที่

ในพืน้ทีที่ผู่ใ้ชง้านหนาแน่น 

การทดลองท่ี 1 เวลาเฉล่ียของการร้องขอหมายเลขไอพี

แอดเดรสเม่ือมีแอคเซสพอยต์มากขึน้ โดยการทดลองจะให้

ผู้ใช้บริการทําการร้องขอหมายเลขไอพีพร้อม ๆ กนัโดยแบ่งการ

ทดลองออกเป็น 3 กรณี 

• กรณีท่ี 1 เคร่ืองแอคเซสพอยต์ 1 เคร่ือง โดย 

ผู้ใช้งานคนท่ี 1 ใช้งานแอคเซสพอยต์เคร่ืองท่ี 1 

คนท่ี 2 ใช้งานเคร่ืองท่ี 1 และคนท่ี 3 ใช้งานเคร่ืองท่ี 1 

• กรณีท่ี 2 แอคเซสพอยต์ 2 เคร่ือง โดย 

ผู้ใช้งานคนท่ี 1 ใช้งานแอคเซสพอยต์เคร่ืองท่ี 1 

คนท่ี 2 ใช้งานเคร่ืองท่ี 2 และคนท่ี 3 ใช้งานเคร่ืองท่ี 1 

• กรณีท่ี 3 แอคเซสพอยต์ 3 เคร่ือง โดย 

ผู้ใช้งานคนท่ี 1 ใช้งานแอคเซสพอยต์เคร่ืองท่ี 1 

คนท่ี 2 ใช้งานเคร่ืองท่ี 2 และคนท่ี 3 ใช้งานเคร่ืองท่ี 3 

จากการทดลอง พบวา่ เม่ือระบบมีจํานวนเคร่ืองแอคเซสพอยต์

มาก จะสามารถรองรับการร้องขอหมายเลขไอพีได้ดีกว่าใน

กรณีท่ีมีจํานวนเคร่ืองแอคเซสพอยต์น้อย โดยประเมินจาก

ค่าเฉล่ียเวลาท่ีใช้ตอบสนองจากการทดสอบ 5 ครัง้ จากกรณีท่ี

มีผู้ใช้งาน 1, 2 และ 3 คน ดงัรูปท่ี 5 

 
รูปที่ 5 กราฟแสดงค่าเฉล่ียเวลาร้องขอหมายเลขไอพี

แอดเดรส 

 

การทดลองท่ี 2 ทดสอบแบนด์วิธของระบบ เม่ือผู้ ใ ช้งาน

ต่อเช่ือมอปุกรณ์เข้ากบัระบบ โดยทําการเปรียบเทียบ 2 กรณี 

ได้แก่ (1) กรณีเม่ือมีเคร่ืองแอคเซสพอยต์ท่ีรองรับการใช้งานใน

ระบบเพียงเคร่ืองเดียว และ (2) กรณีเม่ือมีเคร่ืองแอค

เซสพอยต์จํานวน 3 เคร่ืองให้บริการร่วมกนัแบบแบ่งปันภาระ

ของงานอย่างเหมาะสม โดยการทดลองจะให้ผู้ ใช้บริการทํา

การสง่ข้อมลูแพ็กเกตยดีูพี (User Datagram Protocol: UDP) 

ไปยงัเคร่ืองแอคเซสพอยต์ท่ีต่อเช่ือมอยู่ในระบบพร้อมกนั ซึ่งมี

อตัราสง่ 14 MB/s โดยทําการเก็บบนัทกึผลการทดลองจากค่า

แบนด์วิธรวมของระบบในขณะท่ีผู้ใช้งานกําลงัขอรับบริการ 

จากการทดลอง พบว่า ผลจากการทํางานในกรณีท่ีสองมี

ประสิทธิภาพในการให้บริการมากกว่าหรือเทียบเท่ากรณีแรก

ในทกุ ๆ สถานการณ์ ดงัรูปท่ี 6 ซึง่ผลการทดลองนีค้าดเคล่ือน

ไปจากการคาดการณ์ของผู้ ทําการทดลอง ท่ีคาดว่ากรณีท่ีสอง



จะต้องมีประสิทธิภาพในการให้บริการมากกว่าถึงสามเท่า ซึ่ง

อาจเน่ืองมาจากสภาพแวดล้อมในขณะท่ีทําการทดลองท่ีมีการ

รบกวนการทํางานจากเคร่ืองแอคเซสพอยต์เคร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีอยู่

ภายนอกระบบในบริเวณนัน้ 

 
รูปที่ 6 กราฟแสดงค่าเฉล่ียแบนด์วธิรวมของระบบ 

 

6. บทสรุป 

จากการทดลอง พบว่าระบบสามารถทําการสร้าง แก้ไข หรือ

ลบข้อมูลต่างๆท่ีบันทึกอยู่ในส่วนเก็บข้อมูลการตัง้ค่าของ

เค ร่ื อ ง แ อ ค เ ซ ส พอ ย ต์ ไ ด้ อย่ า ง ถูก ต้อ ง  แ ล ะ ป ร ะ ม า ณ

ประสิทธิภาพในการทํางานของระบบได้จากระยะเวลาท่ีใช้ใน

การตอบสนองของระบบ ซึ่งมีปัจจัยการเพิ่มขึน้ของเวลามี

ดงัต่อไปนี ้(1) คําสัง่ท่ีต้องการให้ระบบไปจดัการกบัเคร่ืองแอค

เซสพอยต์ ว่ามีความยุ่งยากในการทํางานหรือไม่ เช่นการสร้าง 

หรือแก้ไขข้อมลู จะใช้เวลาในการตอบสนองนานกว่า การลบ

ข้อมลู เป็นต้น (2) จํานวนของ WLAN อินเตอร์เฟสท่ีต้องการ

ให้เข้าไปจัดการข้อมูลพร้อมกันเพิ่มขึน้ จะส่งผลให้เวลา

ตอบสนองเพิ่มขึน้ด้วย และ (3) จํานวนเคร่ืองแอคเซสพอยต์ท่ี

ทําการเข้าไปจดัการข้อมลูในเวลาเดียวกนั 

แต่อย่างไรก็ตามจากผลการทดลองยงัสามารถบอกได้อีก

ว่า การจดัการใด ๆ ให้กบัเคร่ืองแอคเซสพอยต์พร้อมกนัหลาย

เคร่ืองผา่นทางระบบ จะใช้เวลาน้อยกว่าการจดัการใด ๆ ให้กบั

เคร่ืองแอคเซสพอยต์ทีละเคร่ือง จึงเป็นบทพิสจูน์ได้ว่า ระบบ

การควบคุมเครือข่ายไร้สายขนาดย่อมนีส้ามารถควบคุมการ

ทํางานของเคร่ืองแอคเซสพอยต์หลายเคร่ืองได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ 

นอกจากนัน้ระบบยังมีส่วนในการให้บริการเครือข่ายไร้

สายในพืน้ท่ีท่ีผู้ใช้งานหนาแน่น ซึง่จะเห็นได้จากผลการทดลอง

ว่าระบบจะสามารถทําการแจกหมายเลขไอพีแอดเดรสให้กับ

ผู้ ใช้งานท่ีทําการร้องขอมาได้ดีกว่ากรณีท่ีไม่ทํางานผ่านระบบ 

รวมทัง้สามารถให้บริการแบนด์วิธท่ีมีประสิทธิภาพดีกว่าอีก

ด้วย จึงกล่าวได้ว่า การใช้งานระบบนีท่ี้สามารถควบคุมการ

ทํางานของเคร่ืองแอคเซสพอยต์ได้หลายเคร่ืองพร้อมกันจะ

สามารถช่วยแก้ไขปัญหาในเร่ืองพืน้ท่ีท่ีมีผู้ใช้งานหนาแน่นได้ 

6.1 แนวทางการพัฒนาต่อ 

โครงการระบบควบคมุเครือข่ายไร้สายขนาดย่อมและให้บริการ

เคล่ือนท่ีในพืน้ท่ีท่ีผู้ ใช้งานหนาแน่นนี ้สามารถพฒันาเพิ่มเติม

ได้ในสว่นของการจดัการบริหาร VLAN การจดัการเฉล่ียความ

หนาแน่นของอุปกรณ์ท่ีเกาะติดกับเคร่ืองแอคเซสพอยต์ การ

ตรวจสอบสถานะของระบบให้เป็นกราฟเวลาจริง ระบบแจ้ง

เตือนผู้ดูแลระบบเม่ือเกิดเหตุขัดข้อง เปล่ียนรูปแบบจากการ

ร้องขอข้อมูลจากเคร่ืองแม่ข่ายให้เป็นการส่งข้อมูลอัตโนมัติ

จากเคร่ืองแอคเซสพอยต์มายงัเคร่ืองแม่ข่ายโดยไม่ต้องร้องขอ 

และปรับปรุงสว่นการตัง้คา่การใช้งานให้มีความสะดวกขึน้ 
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